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Na tę chwilę czekaliśmy z wielką nadzieją 
i pewnością od wielu lat! Doczekaliśmy 

się! Od 27 kwietnia 2014 r. możemy mówić o na-
szym Rodaku, Karolu Wojtyle, i mówić do nie-
go: ŚWIĘTY JANIE PAWLE II, MÓDL SIĘ ZA 
NAMI! Zwłaszcza my, odziani Szatą Szkaplerza 
św., mamy od tego dnia w niebie wielkiego orę-
downika i Brata! Możemy więc modlić się:

Z całą pewnością będziemy słyszeć o jego mi-
łości do Maryi, duchowości maryjnej i pobożno-
ści, lecz niewielu będzie mówić o jego duchowości 
karmelitańskiej i pobożności szkaplerznej. Dlate-
go też z okazji kanonizacji kilka słów na ten temat.

Święty Jan Paweł II przyjął Szkaplerz karme-
litański w dzieciństwie (podczas I Komunii św. 
jako jedyny z grupy) z rąk o. Sylwestra w kościele 
pw. św. Józefa Ojców Karmelitów Bosych. Wzra-
stał w duchowości maryjnej Karmelu uczestni-
cząc wiernie w corocznej nowennie szkaplerznej 
w lipcu („Na Górce” w Wadowicach), obchodząc 
święta maryjne w duchu Karmelu, spowiadał się
u karmelitów bosych, a przyjąwszy Szkaplerz za-
chowywał wiernie zobowiązania płynące z jego no-
szenia: codzienna modlitwa maryjna (małe ofic-
jum o Najświętszej Maryi Pannie), zachowywanie 
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czystości według stanu, wstrzemięźliwość od po-
karmów mięsnych we środy, piątki i soboty oraz 
inne umartwienia. Szkaplerz był dla niego od dzie-
ciństwa znakiem zawierzenia siebie Maryi, odda-
nia się Jej całkowicie, opieki i obrony w niebez-
pieczeństwach duszy i ciała, a zwłaszcza zapewnie-
niem o wiecznym zbawieniu!

Kilka lat przed wyborem na Stolicę Piotrową, 
w 1975 r., kardynał Karol Wojtyła odwiedził kar-
melitów w Wadowicach, w swoim rodzinnym mie-
ście, i przywoływał wspomnienia z młodości:

Głębokie życie duchowe pojęte jako zjednocze-
nie z Maryją w całkowitym oddaniu się Chrystu-
sowi znalazło swój wyraz między innymi w przyję-
ciu i noszeniu Szkaplerza. A w duchowości karme-
litańskiej Szkaplerz był zawsze znakiem wejścia do 
szkoły Maryi, znakiem naśladowania Jej, Szatą Jej 
cnót i życia w zjednoczeniu z Nią. 
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W niedzielę 24 lipca 1988 r. podczas modli-
twy „Anioł Pański” papież podkreślił w homilii, iż 
Maryja jako Patronka i Pani Karmelu jest Matką 
cnót, Mistrzynią modlitwy i kontemplacji, której 
każdy odziany Szkaplerzem winien się poświęcić 
i Ją naśladować:
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Papież nazwał także różaniec „Szkołą Maryi”, 
w której Ona sama wprowadza chrześcijanina 
w kontemplację oblicza Chrystusa i doświadczenie 
Jego Miłości. W Karmelu utarło się powiedzenie 
„Szkaplerz noś, na różańcu proś!”, co znaczy: po-
święć się i oddaj Maryi przez Szkaplerz, a w różań-
cu rozważaj życie Chrystusa i Jej samej, modląc się 
i prosząc Ją o wstawiennictwo. Szkaplerz i różaniec 
zawsze były ze sobą nierozerwalne i wzajemnie się 
dopełniające. Oba te nabożeństwa były zawsze zna-
kiem prawdziwej duchowości i pobożności maryj-
nej Karmelu. Oba te nabożeństwa były i są szkołą 
głębokiego życia duchowego, w której wychowało 
się wiele pokoleń świętych, często osiągając szczyty 
mistycznego zjednoczenia z Bogiem. 

W tej prawdziwej szkole duchowości przyszły 
papież, św. Jan Paweł II, uczył się od Maryi życia 
z Chrystusem, w Chrystusie i dla Chrystusa. Od 
Niej uczył się życia według Ducha Świętego, życia 
wiarą i z wiary, uczył się dziecięcego posłuszeństwa 
Bogu, szczerej wdzięczności i życia z Opatrzności 
Bożej. Przede wszystkim jednak uczył się modli-
twy, życia sakramentalnego, ascezy i apostolskiego 
zaangażowania, które są źródłem i przejawem życia 
duchowego. Maryja uczyła go milczenia, życia po-
kornego i ukrytego, życia w czystości i posłuszeń-
stwie, życia ubogiego i skromnego. Maryja uczyła 
go przyjmować i przeżywać cierpienie w pokoju, 
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godnie i z wiarą. Uczyła go przyjmować wolę Boga 
taką, jaka jest. Maryja uczyła go wreszcie apostol-
stwa i służby. Cechą charakterystyczną dla Niej jest 
służba i duchowe macierzyństwo. „Oto ja służeb-
nica Pańska!” (Łk 1,38). W służbie spełnia swe 
macierzyńskie posłannictwo. Jako Matka Zba-
wiciela służy zbawieniu człowieka współpracując 
z Bogiem na wszelki sposób. W takiej Szkole Ma-
ryi ukształtowany Jan Paweł II wzywa nas z całym 
przekonaniem: 

Dlaczego? – możemy zapytać. – Gdyż: 
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W roku jubileuszowym 750-lecia (2001 r.) ob-
jawienia szkaplerznego Jan Paweł II wysłał orędzie 
do dwóch Przełożonych Generalnych Zakonu 
(Bosego i Dawnej Reformy), w którym syntetycz-
nie przedstawił najważniejsze elementy duchowo-
ści szkaplerznej. 

Patrząc na jego życie oraz zgłębiając jego na-
uczanie w odniesieniu do Szkaplerza i czci Matki 
Bożej, łatwo dostrzeżemy potwierdzenie jego oso-
bistego wyznania: 

Obyśmy wszyscy za przykładem św. Jana Pawła 
II stawali się coraz gorliwszymi apostołami Szka-
plerza św. i szczerze oddanymi dziećmi Matki Bo-
żej! Oby przez modlitwy św. Jana Pawła II błogo-
sławiła nam wszystkim Panna Maryja! Amen.
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